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Sak 89/19 Administrerende direktørs orienteringer 
 
Administrerende direktør ønsker å orientere om følgende saker: 
1. Rett antibiotika til rett pasient (Truls Leegaard) 
2. Etablering av en akuttpoliklinikk (May-Liss Hatleskog) 
3. Tilgjengeliggjøring av styringsdata (Lars Åge Møgster) 
4. Produksjon av undervisningsvideoer og digital metodebok til leger i spesialisering (Ståle 

Clementsen)  
5. Tilsyn og revisjoner 
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1. Rett antibiotika til rett pasient (Truls Leegaard) 
De Nasjonale retningslinjene for antibiotikabruk i spesialisthelsetjenesten ble publisert av 
Helsedirektoratet i 2013. Etter det har det kommet en handlingsplan der man ønsker å 
redusere antibiotikabruken med 30 % som et bidrag til å redusere antibiotikaresistens. For 
sykehus har Kompetansesenteret for antibiotikabruk i spesialisthelsetjenesten (KAS, Helse 
Bergen) foreslått å modifisere dette målet til at man i norske sykehus skal redusere forbruket 
av bredspektrede antibiotika. Helt siden retningslinjene ble publisert, har Akershus 
universitetssykehus arbeidet for å implementere dem i sykehuset. Etterlevelse av disse er 
essensielt for å nå målene om reduksjon i antibiotikabruken. 

For å se om de nasjonale retningslinjene for antibiotikabruk ble etterlevd i akuttmottaket på 
Akershus universitetssykehus er det gjennomført en studie av 300 pasienter; 100 pasienter 
for hvert av årene 2015, 2016 og 2017. Pasientene var definert som tilhørende 
indremedisinsk fagområde, og alle fikk forskrevet antibiotika i akuttmottaket. Kirurgiske 
pasienter ble ikke inkludert, og heller ikke pasienter med pågående antibiotikabehandling. All 
informasjon ble funnet retrospektivt i sykehusets elektroniske pasientjournal og overført til en 
selvutviklet database. Målsetningen var å evaluere valg av antibiotika, bruken av 
mikrobiologisk testing, og å se om antibiotikavalget var godt forklart i journalen. Alle 
konklusjoner ble gjennomgått av et panel av overleger (infeksjonsmedisiner, mikrobiolog og 
smittevernoverlege) for å sikre seg at man var konsekvent i tolkningen. 

Studien viser at de 300 pasienten til sammen fikk 420 forskjellige antibiotika. 85 ganger fikk 
pasientene ikke antibiotika i henhold til retningslinjene. 40 av disse var ubegrunnede avvik, 
mens 31 ble nevnt i retningslinjene men ansett for å være for bredspektret. Cefuroksim og 
cefotaksim sto for de fleste avvik fra retningslinjene. Ubegrunnet forskrivning av cefuroksim 
avtok fra 2015 til 2017, mens det ikke ble registrert noen endring i forekrivningen av 
cefotaksim. 36 % av pasientene fikk ikke tilstrekkelig mikrobiologisk diagnostikk ved den 
første vurderingen i akuttmottaket. Dokumentasjonen var generelt tilfredsstillende, men 
kunne forbedres i en tredjedel av tilfellene. Over tid ser man at valget av antibiotika ble mer 
tilfredsstillende forklart i journalen. Antibiotikaforskrivningen ble revurdert innen fire dager for 
samtlige pasienter.  

Oppsummert fant man at de nasjonale retningslinjene for antibiotikabruk i 
spesialisthelsetjenesten ble etterlevd hos 80 % av de undersøkte pasientene, men også at 
det var rom for forbedringer. Resultatene viser at cefalosporiner ble forskrevet altfor ofte, 
også der det ikke var indikasjon. Forklaringen er kanskje at midlene vil dekke både 
lungebetennelse (pneumoni) og urinveisinfeksjon (UVI) i tilfeller der diagnostikken er usikker.  

Undersøkelsen viser at fokus over tid virker, men at antibiotikastyringsprogrammet som 
foretaket har igangsatt nok er et kontinuerlig arbeid. 

 
2. Etablering av en akuttpoliklinikk (May-Liss Hatleskog) 
Av pasientene som kommer til akuttmottaket er det ca. 30-40 % som blir avklart og sendes 
hjem. Disse pasientene får lav prioritet sammenlignet med mer kritisk syke pasienter, og 
dermed venter de lenge på å få hjelp. For å gi dem et bedre møte med sykehuset er det 
etablert en akuttpoliklinikk. Målsetningen er å halvere ventetiden for pasienter som kan 
avklares i akuttmottaket. Videre skal akuttpoliklinikken bidra til å lage et bedre forløp for de 
enkle innleggelsene. Dette er viktig for pasientsikkerheten, da de dårligste pasientene vil få 
raskere behandling, samtidig som de med lav prioritet får et godt tilbud.  

Akuttpoliklinikken startet som en pilot i perioden april-juni 2019 i lokalene til akutt24. Fra 1.9. 
ble den satt i ordinær drift, og åpnet i nye lokaler i akutt24b. Poliklinikken drives av en lege 
og en sykepleier. En overlege fra akuttavdelingen er alltid tilgjengelig for spørsmål og hjelper 
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til med undersøkelser. Akuttpoliklinikken har også kontorfaglig støtte. Åpningstiden er 
mandag til fredag kl 8-16.  

De første tre månedene har 313 pasienter fått tilbud ved akuttpoliklinikken. Av disse ble 184 
avklart i akuttpoliklinikken og sendt hjem. Ventetiden er allerede redusert med over 50 %.  

Forbedringsarbeidet fortsetter, og jobbes nå med å inkludere flere pasientgrupper i det 
akuttpolikliniske tilbudet, herunder kirurgiske pasienter. Det er også igangsatt arbeid med å 
tilby flere undersøkelser. Videre er det et mål å få til et enda mer dynamisk samarbeid med 
akutt 24b. 

 
3. Tilgjengeliggjøring av styringsdata (Lars Åge Møgster) 
Analyseavdelingen på Akershus universitetssykehus har historikk langt tilbake. Avdelingen 
arbeider med å fremskaffe informasjon til bruk innenfor ledelse og styring, og har de siste 
årene også tilgjengeliggjort data til forskning. Oppdraget går tilbake til innføring av 
innsatsstyrt finansiering (ISF), der behovet for data rundt aktivitet og inntekter basert på dette 
fikk ny aktualitet.  

I hele denne perioden har de som har hatt oppgaven med å fremskaffe informasjon om 
virksomheten merket en sterkt økende etterspørsel etter data. Innføring av nye systemer i 
pasientbehandlingen som en del av digitaliseringsprosessen (for eksempel elektronisk 
kurve), har i samme periode generert data i et omfang som det for få år siden var vanskelig å 
forestille seg. Muligheten til å utnytte disse dataene i drift og til forskning var det imidlertid 
ingen overgripende strategi for. Denne utviklingen la grunnlag for fremvekst av to miljøer på 
Akershus universitetssykehus; analyseavdelingen tilknyttet økonomidivisjonen og 
datafangstgruppen knyttet til avdeling for forskningsstøtte. Basert på en erkjennelse av at 
miljøene jobbet med de samme data og verktøy, ble de i 2016 slått sammen til ett under 
analyseavdelingen i økonomidivisjonen. Avdelingen teller 10 ansatte, hvorav sju er direkte 
knyttet til teknisk utvikling og dataleveranser.  

Teknologiutvikling innenfor området «business intelligence» (BI) ga muligheter for å utnytte 
foretakets data på en ny måte. Imidlertid tok det lang tid (flere år) før tekniske tilganger ble 
etablert av Sykehuspartner, og prosessen resulterte nesten i en avvikling av satsningen.  

De siste årene har man hatt tilgang til de viktigste datakildene, og en utviklergruppe har på 
eget initiativ, sammen med kliniske enheter eller andre samarbeidspartnere, utviklet flere 
løsninger som vurderes som svært viktige av brukerne. Noen av disse har fått 
oppmerksomhet langt utover Akershus universitetssykehus, da de løser utfordringer innen 
oppfølging av nasjonale initiativer slik som pakkeforløp for kreft og psykisk helsevern og rus. 
Fokus på hvordan personell benyttes på de ulike enhetene gjennom døgnet har resultert i 
utvikling av en løsning som viser bemanning sett opp mot aktivitet. Sammenhengen kan 
vises med «15 minutters oppløsning». Også løsningene for antibiotikastyring og 
pasientsikkerhet har blitt vist for andre sykehus og på konferanser. Det har kommet mange 
henvendelser fra andre sykehus om å få innblikk i hvordan dette lages. Helse Sør-Øst har 
også ved flere anledninger ytret ønske om at de andre sykehusene burde få tilgang på 
tilsvarende løsninger som er utviklet på Akershus universitetssykehus.  

Teknologi gir ikke bare muligheter, men også noen utfordringer. Datavarehuset har vokst de 
siste årene, og brukergruppene har blitt fler og fler. Teknisk gjeld har også blitt opparbeidet 
og må håndteres av de samme utviklerne som lager løsninger for organisasjonen. Dette 
medfører at prosessen for prioritering av utvikling bør revideres, samt at avdelingen nå 
gjennomfører en total oppdatering av prosessdokumentasjon og godkjenninger innenfor 
personvernområdet. Sistnevnte er av avgjørende betydning, da dagens teknologi og 
forventninger om tilgang til egne data utfordrer lovverket på flere punkter. Mange av brukerne 
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ser også i mange tilfeller en direkte motsetning mellom personvernregelverket og 
pasientsikkerheten, og dette medfører utfordringer i dialogen mellom utviklermiljø og 
databrukerne. Et godt samarbeid mellom personvernfunksjonen, 
informasjonssikkerhetsansvarlig og analyseavdelingen er derfor etablert for å sikre at 
datavarehuset innfrir kravene i regelverket (compliance).  

Analyseavdelingen er som dataleverandør til mange forskningsprosjekter involvert i utvikling 
av ny teknologi. Ved deltakelse i i BigMed-prosjektet, forankret i Intervensjonssenteret ved 
Oslo universitetssykehus, har analyseavdelingen gitt vesentlige bidrag, videreutviklet egen 
kompetanse og knyttet kontakter med andre miljøer innen området kunstig intelligens. 
Avdelingen samarbeider også med teknologimiljøer (NTNU, IFI, konsulentselskaper 
(CapGemnini m fl) og legemiddelselskaper innenfor dette temaet.  

Alle aktiviteter innenfor kunstig intelligens og maskinlæring defineres per i dag som 
utviklingsprosjekter, men ambisjonen er å kunne utvikle produkter som er til daglig nytte i 
klinisk arbeid i fremtiden. Det er et mål å kunne utnytte all tilgjengelig informasjon om 
pasientene, også tekstbasert, og ikke bare data som er strukturert innlagt i systemene. 
Informasjonsverdien av ustrukturerte data vurderes som svært høy, og et datavarehus basert 
på riktig bruk av både strukturerte og ustrukturerte data vil ha stort verdiskapende potensial.  

På forskningsområdet ser man også mange fordeler med et datavarehus som gir enkel 
tilgang på data. «Uten data ingen forskning». Eksempelvis kan datavarehusteknologien 
benyttes til å identifisere pasienter ved sykehuset som matcher kriterier for å delta i 
pågående studier, slik at målrettet rekruttering til kliniske studier kan effektiviseres.  

Måloppnåelsen vil fremover avhenge av å beholde dyktige ansatte, utvikle kompetansen 
internt, godt samarbeid med personvernombud og informasjonssikkerhetsleder, samt en 
støttende ledelse. Analyseavdelingen har siste tid fått signaler om nye større oppgaver rundt 
løsninger for klinisk logistikk, der eventuelt dette arbeidet vil støttes med tilførsel av 
ressurser. Dette blir av de ansatte sett på som sterkt signal om at arbeidet som gjøres i 
avdelingen vurderes som verdifullt. 

 
4. Produksjon av undervisningsvideoer og digital metodebok til leger i spesialisering 

(Ståle Clementsen)  
Med omlegging av spesialistutdanningen for leger er det lagt et stort ansvar på 
helseforetakene. Nye læringskrav og tydeligere krav til veiledning er virkemidler som skal 
bidra til å sikre at legene får kompetanse tilpasset pasientenes behov. Risikoen for 
pasientskader er spesielt høy i situasjoner der leger i spesialisering skal utføre sine første 
operasjoner eller andre krevende prosedyrer.  

Ny teknologi kan brukes i utdanningsløp for å nå læringsmålene på en effektiv måte, og mer 
systematisk enn det som kan oppnås med dagens undervisnings- og praksisopplegg. I dag 
finnes det ikke noe kvalitetssikret videoverktøy eller digitalisert materiale som kan forberede 
en lege i spesialisering på en operasjon eller annen medisinsk prosedyre, og det er krevende 
å visualisere situasjonen ved hjelp av illustrasjoner i lærebøker. 

Som første steg i en helhetlig satsning for hele foretaket planlegges et prosjekt for 
spesialistutdanningene innen ortopedi og gynekologi, der det tas sikte på å gi en fullverdig 
dekning av læringsmålene ved hjelp av undervisningsvideoer og digitalisering av metodebok. 
Med dette vil Akershus universitetssykehus skape et unikt undervisningstilbud til egne leger i 
spesialisering, med et fremtidig potensial for spredning til andre helseforetak.  

Videoene gir en detaljert visning av operasjonsmetodikk, samtidig som veiledende 
kommentarer i form av lydspor og tekstbokser gir et større læringsutbytte enn om man skulle 

Vår ref: 19/02679-8 Side 4 av 5 
 



   

vært til stede som observatør. Læringen foregår i trygge og ikke-stressende omgivelser, og 
videoen kan sees flere ganger, stoppes og spoles tilbake ved behov.  

Det vil etableres en plattform for enkel tilgang til videoene på nettbrett eller telefon, slik at 
læringsverktøyet enkelt kan tas i bruk hjemmefra eller i en undervisningssituasjon.. 
Løsningen vil inneholde en kobling mot en digital metodebok for raskt å kunne gjøre oppslag. 
Utvalgte operasjonsmetoder vil også tilrettelegges for visning med VR-briller, der seeren 
opplever å stå midt i operasjonssalen.  

Erfaringene fra ortopedi og gynekologi vil brukes til å forberede videre utvidelse av 
satsningen til øvrige spesialiseringsløp. På sikt tenkes det også produksjon av 
undervisningsvideoer for andre yrkesgrupper til bruk i utdanningsløp og treningssituasjoner, 
for eksempel sykepleiefaglige prosedyrer og teamarbeid i akuttkjeden. 

 
5. Tilsyn og revisjoner 
 
Konsernrevisjonen 
Det er varslet revisjon innen bruk av tvang i psykisk helsevern. Utgangspunktet for revisjonen 
er anbefalinger som fremgår i rapporten «Redusert bruk av tvangsmidler innen psykisk 
helsevern i Helse Sør-Øst» som ble sendt til alle helseforetakene i mars 2019. Revisjonen 
skal gjennomføres i to deler. Del 1 vil være en breddeundersøkelse som skal omfatte alle 
avdelinger og enheter som er godkjent for bruk av tvang i regionen. Undersøkelsen 
gjennomføres i løpet av desember 2019. I del 2 vil 2-4 helseforetak bli valgt ut til revisjon i 
perioden februar-juni 2020. 

Fylkesmannen i Oslo og Viken 
Det er varslet tilsyn med spesialisthelsetjenester til utelokaliserte pasienter. Tilsynet er en del 
av et landsomfattende tilsyn som vil bli gjennomført i 2019 og 2020 på oppdrag fra Statens 
helsetilsyn. Formålet med tilsynet er å bidra til gode og trygge tjenester, inkludert nødvendige 
forbedringsaktiviteter, i alle landets helseforetak. Tilsynet skal utføres som en egenvurdering 
og systemrevisjon. I forkant av egenvurderingen skal det gjøres en kartlegging av 
utelokaliserte pasienter. Tilsynsbesøket vil finne sted i perioden 11.-14.5.2020. 

Hafslund nett 
Etter tilsyn av seksjon Øvre Romerike poliklinikk (ARA) ble det gitt 2 pålegg: 1) Virksomheten 
hadde ikke dokumentert oversikt over virksomhetens organisasjon, herunder hvordan 
ansvar, oppgaver og myndigheter for arbeidet med helse, miljø og sikkerhet var fordelt. 2) 
Virksomheten hadde ikke fastsatt mål for helse, miljø og sikkerhet. Hafslund nett har 
bekreftet i at det er mottatt tilfredsstillende tilbakemelding på utbedret avvik, og saken er 
avsluttet. 
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